Naujos kartos decentralizuotas nuotekų valymas

Nuotekų valymas su nauja biologinio nuotekų valymo sistema Solido Smart yra paprastesnis ir
efektyvesnis nei iki šiol. Šis aukštos kokybės sprendimas, dėl savo labai paprasto valdymo ir aptarnavimo
yra „galvos skausmą“ vartotojui šalinantis sprendimas.

Efektyvus nuotekų valymas be
šeimininkus ir kaimynus erzinančių
garsų.

Lengvas naudojimas

Mėgaukitės savo kiemu ir
sodu dėka šios diskretiškos ir
tylios sistemos!

Talpyklos yra lengvos, kompaktiškos
ir montuojamos mažame
gylyje. Įrenginio naudojimas yra
nesudėtingas, pasižymintis ypač
lengvu aptarnavimu.

Mažos montavimo išlaidos bei
apsaugotas Jūsų kiemas nuo
sunkiasvorės technikos!

Saugu ir patikima

Efektyvus nuotekų valymas
prailgina infiltracinio lauko
naudojimo trukmę. Tai logiška
investicija!

Aukštos kokybės ir PIA laboratorijoje
Vokietijoje sertifikuota technologija
atitinkanti visus Europos standartus
(EN 12566-3 ir CE ženklas).

 atikima kokybė – pagaminta
P
Vokietijoje
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Nesudėtingas montavimas, bet kurioje Jūsų
kiemo vietoje net ir po
važiuojamąja dalimi

Išskirtinis nuotekų valymo efektyvumas, kuris pasiekiamas vien tik biologiniu būdu bei patvirtintas
akredituotos PIA laboratorijos Vokietijoje
atliktais testais pagal EN 12566-3 standartą.
Parametras
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Labai paprastas aptarnavimas

ChDS

(mg/l)

39,0

95,1 %

BDS5

(mg/l)

5,0

98,5 %

 aupantis elektros energiją –
T
tik 49 kWh vienam žmogui
per metus

NH4-N

(mg/l)

0,7

98,0 %

Nbendras

(mg/l)

10,0

83,1 %

Pbendras

(mg/l)

2,3

68,5 %

SM

(mg/l)

13,0

97,1 %

Mažai pastebimas
nedidelis dangtis
Labai mažos elektros
sąnaudos

Ekonomiškas sprendimas
Jūsų nuotekoms –
SOLIDO Smart C

Paprasčiau yra geria

u

Naujausia įrenginio versija su į orapūtę integruotu
valdymo blokeliu. Visi pagrindiniai SOLIDO Smart
proceso pranašumai toje pačioje talpykloje už
žemesnę kainą.

Solido Smart – įrenginys Jūsų ramybei užtikrinti!
Jūs investuojate į aukštą kokybę ir sutaupote laiką ir pinigus.
Jūs pasiruošę ateičiai su šiuo ilgalaikiu sprendimu.

kokybė

Pagaminta Vokietijoje

ET

Garantija: Teisingas, visus montavimo reikalavimus atitinkantis talpyklos sumontavimas yra pagrindas ilgiems Jūsų įrenginių veikimo dešimtmečiams ir 25 metų gamyklinei
garantijai. Ši garantija numatyta išskirtinai tik talpyklai, bet ne pavienėms detalėms ar kitiems priedams. Teisingas talpyklos sumontavimas pagal pateiktą montavimo
instrukciją yra šios garantijos pagrindas. Garantija neapima gedimų, kurie atsirado dėl neteisingo naudojimo, netinkamo montavimo arba netinkamos priežiūros.
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Tylus veikimas
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Tik 49 kWh elektros energijos vienam
žmogui per metus

 alima montuoti net ir po
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kiemo važiuojamąja dalimi
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Taupantis elektrą

Ilgalaikėje perspektyvoje padeda ženkliai sutaupyti įrenginio eksploatacines sąnaudas!

 ažas dangtis, kuris
M
neišsiskirs Jūsų kieme
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Paprasčiau yra geriau

Maži, tvirtos konstrukcijos, labai
paprasti aptarnauti, aukštos
išvalymo kokybės šiuolaikiniai
nuotekų valymo įrenginiai

Paprastas montavimas

Modernus
įrenginys
nuotekoms
valyti

GA

– modernus įrenginys
nuotekoms valyti

Kaip veikia?

SOLIDO SMART EBL

SOLIDO SMART perkelia patikimų, jau seniai naudojamų, SOLIDO sistemų pranašumus į žymiai kompaktiškesnę
talpyklą. Įtekančios nuotekos šioje ciklinio veikimo (SBR) principu pagrįstoje biologinio nuotekų valymo sistemoje
yra tiesiogiai veikiamos aeracijos – nėra pirminio nuotekų sėsdintuvo, kuris būna tradiciniuose šios technologijos
įrenginiuose. Šitoks veikimo principas įgalina labi efektyvų nuotekų valymą be atsirandančių blogų kvapų.

Inovatyvi technologija
Technologijos kapsulė
Kompresorius yra saugiai
pastatytas šioje kapsulėje, taip
sumažinant elektros energijos
nuostolius. Tik 49 kWh
elektros energijos sąnaudų
vienam žmogui per metus. Efektyvus nuotekų valymas be
šeimininkus ir kaimynus erzinančių garsų.
Mėginių ėmimo šulinėlis
Lengva aptarnauti. Su apsauga
nuo išsiliejimo

SMART talpykla
SMART talpyklos yra lengvos, tvirtos, labai kompaktiškos ir yra montuojamos negiliai žemėje,
nenaudojant betono – netgi, kai yra aukšti gruntiniai vandenys. Galimi talpyklų variantai: mažos
kompaktiškas cilindro formos (BL) arba ypač
kompaktiškos stačiakampio formos (M2).

Išvalyto vandens erliftas
Patentuotas 3-ijų skyrių erliftas padeda
išvengti dumblo nuostolių bei užtikrina
sklandų sistemos veikimą.

Užsakymo
nr.

SOLIDO
SMART

Ilgis (L) x Plotis (B) x Aukštis (H)

Išmatavimai

Užsakymo
nr.

EBL-26 (5 GE)

240 x 136 x 191 (-216) cm

KEBL2600

EM2-35 (8 GE)

240 x 124 x 206 (-220) cm KEM2-3500

EBL-30 (6 GE)

242 x 142 x 201 (-220) cm

KEBL3000

EM2-45 (10 GE) 307 x 122 x 206 (-220) cm KEM2-4500

EBL-45 (8 GE)

242 x 170 x 229 (-248) cm

KEBL4500

EM2-60 (12 GE) 340 x 122 x 240 (-249) cm KEM2-6000

EBL-52 (12 GE) 240 x 201 x 254 (-273) cm

KEBL5200

EBL-76 (18 GE) 277 x 231 x 271 (-301) cm

KEBL7600

EBL-99 (25 GE) 340 x 231 x 271 (-301) cm

KEBL9900

Paaukštinimo žiedas

Versija važiuojamąjai daliai

DN 600, aukštis 60 cm, Ø 60 cm
Užsakymo nr. KKDS0065

Maks. ašies apkrova 2,2 t

Tarpiklis
Guminis DN 600
Užsakymo nr. KKDS0072

Pilnas komplektas susideda iš:
• Plieninis dangtis (vietoje TopCover)
• Šachtos paaukštinimas BS 60 su
guminiu tarpikliu (vietoje VS 20)
• Paaukštinimo žiedas su
guminiu tarpikliu svorio
reguliuojama
paskirstymui
Užsakymo nr. KBEFP001
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Vamzdinis difuzorius
Lengvai pakeičiamas ilgaamžis
difusorius (iš sintetinės odos
(PU) be minkštiklių).

Ilgis (L) x Plotis (B) x Aukštis (H)

Priedai

Tiesioginė aeracija
Deguonis yra tiekiamas iškart
į atitekančias nuotekas šioje
mažiau dumblo
vienos kameros talpykloje.
Jos yra efektyviai valomos, susidarant 25% mažiau
perteklinio dumblo nei tradicinuose 2-iejų skyrių ciklinio
veikimo įrenginiuose (SOLIDO) bei jokių blogų kvapų.

Išmanusis vamzdis
Sulėtina nuotekų įtekėjimą bei
įgalina saugų ir lengvą dalinį
dumblo nusiurbimą.

Išmatavimai

DID

Taupo laiką ir pinigus
Įrenginiai yra sumontuojami per dieną. Montavimui
nereikalinga sunkiasvorė technika, todėl Jūsų kiemo
ar sodo teritorija nebus apgadinama be reikalo. Jūs
išvengsite nereikalingų rūpesčių ir sutaupysite pinigų.

SOLIDO
SMART

RĮ

Valdymo panelė
Mažo mikroprocesoriaus pagrindu
veikianti panelė yra lengvai valdoma
ir užtikrina sklandų biologinio nuotekų
valymo įrenginio veikimą. Ji statoma
bet kurioje tiesioginių saulės spindulių
ir lietaus negaunančioje vietoje.

SOLIDO SMART BL-26 (5 GE)

SOLIDO SMART EM2
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Paprastas naudojimas

SOLIDO SMART M2-35 (8 GE)

Įrenginiai

Efektyvesnis nuotekų valymas nei kada anksčiau!
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Išmanesnis būdas apsaugoti
mūsų brangius vandens išteklius
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